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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์นี้	มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่	และพฤติกรรมการสัมผัส
บุหรี่ของนักศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จ�านวน	318	คน	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม	จ�านวน	4	ชุด	ประกอบด้วย 
ชุดที่	1	คือ	ข้อมูลส่วนบุคคล	ชุดที่	2	คือ	ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่	ชุดที่	3	คือ	ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่	และชุดที่	4	คือ	พฤติกรรมการสัมผัส
บุหรี่	ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	ทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม	ชุดที่	2	จากค่า	KR	20	ส�าหรับ 
ชุดที่	3	และ	4	จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและหาความสัมพันธ์
	 ผลการศึกษาพบว่า	ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับทัศนคติ	 (p<.01)	ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงลบ 
อย่างมีนยัส�าคัญทางสถิตกิบัพฤตกิรรมการสมัผสับหุรี่	(p<.05)	และทศันคตมีิความสมัพันธ์เชิงลบอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติกิบัพฤตกิรรม
การสัมผัสบุหรี่	(p<.01)	ดังนั้นการให้นักศึกษามีความรู้และทัศนคติเรื่องบุหรี่ที่ถูกต้องจะช่วยให้นักศึกษามีพฤติกรรมไม่สัมผัสบุหรี่
ค�าส�าคัญ:	ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่,	ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่,	พฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่,	นักศึกษา

Abstract

	 This	 correlation	 research	was	 aimed	 to	 study	 the	 relationship	between	 knowledge	 and	attitude	of	 tobacco	
smoking	and	exposure	tobacco	smoking	behavior	in	318	students	at	Prince	of	Songkla	University.	Collecting	data	
was	conducted	by	4	questionnaires	which	were	1)	demographic	data	2)	knowledge	of	tobacco	smoking	3)	attitude	
of	tobacco	smoking,	and	4)	exposure	tobacco	smoking	behavior.	Content	variety	of	each	questionnaire	was	judged	
by	3	experts.	The	reliability	of	knowledge	was	used	KR	20.	Attitude	about	tobacco	smoking,	and	exposure	tobacco	
smoking	behavior	reliability	were	conducted	by	Cronbach’s	alpha	coefficient.	The	data	were	analyzed	using	descriptive	
statistic	and	correlation.
	 The	results	showed	that	knowledge	of	tobacco	smoking	was	positive	significant	relationship	to	attitude	of	tobacco 
smoking	(p<.01).	Knowledge	of	tobacco	was	negatively	significant	correlation	with	exposure	tobacco	smoking	behavior	
(p<.05).	Attitude	of	tobacco	smoking	was	negative	significant	correlation	with	exposure	tobacco	smoking	behavior	
(p<.01).	Hence,	proper	knowledge	and	attitude	of	tobacco	smoking	enhanced	students	to	be	no	exposure	behavior	
of	tobacco	smoking.
Keywords:	knowledge	about	tobacco,	attitude	about	tobacco,	exposure	tobacco	smoking	behavior,	students
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 บทนำา
	 ทั่วโลกตระหนักชัดว่า	บุหรีมี่พิษต่อชีวิต	 เป็นสาเหตุที่
ท�าให้เกิดโรคเรื้อรังน�าไปสู่ความพิการ	การเสื่อมสมรรถภาพ
มากมาย	เช่น	โรคมะเร็งปอด	โรคถุงลมโป่งพอง	โรคหัวใจ
เป็นต้น	 รวมท้ังยังมีผู้เสียชีวิตทั้งที่สูบและรับควันบุหรี่ถึง 
6	ล้านคน	ส่วนคนไทยในแต่ละปีเสยีชีวิตด้วยบหุรี่วนัละ	139	คน 
(ประกติ	วาทสีาธกกจิ,	2559)	บหุรี่หรือยาสบูมีหลกัฐานการใช้ใน
โลกตั้งแต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร์	แต่ในประเทศไทยมีหลักฐาน 
การใช้ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา	
(ทัศนา	บุญทอง,	สุปราณี	อัทธเสรี,	สมพร	สันติประสิทธิ์กุล,	
เสาวลกัษณ์	วงศ์นาถ,	พูนทรพัย์	โสภารตัน์,	และ	รพีพร	ขวญัเชื้อ, 
2550)	ทั้งทีมี่การรณรงค์ให้ลด	เลิกบหุรี่	กระตุน้ให้เหน็พิษภัย
ของบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าเป็นการยากเต็มทีที่
จะขจัดบหุรี่ออกไป	ถงึแม้ว่าข้อมูลของส�านกังานสถติแิห่งชาติ
ปี	พ.ศ.	2556	พบว่า	ประชากรไทยอาย	ุ15	ปีขึ้นไป	บริโภคยาสบู	
10.77	ล้านคน	ลดลงจากปี	พ.ศ.	2554	คือ	11.50	ล้านคน 
(ศิริวรรณ	พิทยรังสฤษฏ์,	ปวีณา	ปั้นกระจ่าง,	และ	สุนิดา 
ปรีชาวงษ์,	2557)	แต่ยังพบว่ามีผู้ที่สูบบุหรี่เฉล่ียต่อวันสูง
ถงึ	10	มวน	จะเหน็ได้ว่ายงัมีประชากรทีบ่ริโภคยาสบูอีกมาก 
ด้วยเหตุและปัจจัยหลายประการ	 ทั้งรูปแบบการบริโภค
โดยตรงเรียกว่าบุหรี่มือหนึ่ง	สารที่อยู่ในบุหรี่ออกมาพร้อม
กบัควันบหุรี่จากปลายมวนบหุรี่ทีจ่ดุไว้และจากควนัของผูส้บู
เรียกว่าบุหรี่มือสอง	(กรองจิต	วาทีสาธกกิจ,	2559ก	น.	32;	
อมรรตัน์	โพธิพรรค,	2551;	ประกติ	วาทสีาธกกจิ,	2559	น.	8) 
และสารพิษจากควันบุหรี่ที่ยังคงตกค้างที่สิ่งของเครื่องใช้	
หรือตามซอกเลบ็	เส้นผม	ทีน่อน	โซฟาหรือในสถานทีท่ีเ่คยมี
ผูส้บูบหุรี่เรียกว่าบหุรี่มือสาม	(กรองจิต	วาทสีาธกกจิ,	2559ข;	
The	GTSS	Collaborative	Group,	2006)	รวมทั้งจากกลไก
ที่ฉับไวของสารพิษที่แทรกซึมเข้าเซลล์สมองอย่างรวดเร็ว
เพียง	6	วินาที	(สุทัศน์	รุ่งเรืองหิรัญญา	และ	รณชัย	คงสกนธ์,	
2552)	และการได้รับควันบุหรี่มือสองเพียง	30	นาที	ท�าให้
เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด	 (ประกิต	วาทีสาธกกิจ,	
2559)	ดังนั้นจึงต้องรณรงค์ให้ลด	ละ	และเลิกสูบบุหรี่อย่าง
ต่อเนื่อง	เพราะบุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้สูบเองและคน
อื่นที่ได้รับทั้งสิ้น
	 ด้วยพิษภัยดังกล่าวองค์การอนามัยโลกจึงได้ร่วมมือ
กับนานาประเทศคิดค้นมาตรการ	และกลยุทธ์ต่างๆ	 เพ่ือ
ควบคุมการสบูบหุรี่	โดยออกมาตรการทางสขุภาพ	มาตรการ
ทางสงัคม	มาตรการทางด้านกฎหมาย	รวมทั้งมาตรการทาง
เศรษฐกิจ	(กรมควบคุมโรค	ส�านักควบคุมการบริโภคยาสูบ,	
2560)	อย่างไรก็ตามการควบคุมการสูบบุหรี	่ มิอาจด�าเนิน
การโดยอาศยัมาตรการใดมาตรการหนึง่เพียงล�าพัง	จ�าเป็นที่

ทกุภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมผนกึก�าลงักนัให้เข้มแขง็ 
จึงจะสามารถต้านทานเล่ห์กลการตลาดของบริษัทบุหรี่ได	้
การรูเ้ท่าทนัพิษภัยบหุรี่และการมีทศันคตทิีถ่กูต้องโดยเฉพาะ
ในเยาวชนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย	 เม่ือส�าเร็จการ
ศกึษาจะเป็นก�าลงัส�าคัญของประเทศชาตใินอนาคต	จากการ 
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศกึษาเกีย่วกบัความรูท้ศันคติ
เกี่ยวกับบุหรี่	เช่น	อุบลรัตน์	สิงหเสนี	และ	รวิภา	บุญชูช่วย	
(2558)	พบว่า	ความรู้และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่มีความ
สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ	 (p<0.05)	รวมทั้งการศึกษาของ	นิยม	 จันทร์นวล	
และ	พลากร	สืบส�าราญ	(2559)	พบว่า	ทัศนคติเกี่ยวกับโทษ
ของสบูบหุรี	่และบคุคลในครอบครวัทีส่บูบหุรี่มีความสมัพันธ์
กับการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<0.001)	แต่ของ	
วันเพ็ญ	รักษ์ปวงชน,	กัลยา	วิริยะ,	จันทิมา	ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, 
และ	ลาวัณย์	รัตนเสถียร	(2555)	พบว่า	ทัศนคติต่อบุหรี่และ
ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ	และการ
ศึกษาของ	วิภารัตน์	สุวรรณไวพัฒนะ,	น�้าฝน	ไวทยวงศ์กร,	
และ	วิรฬุจิตรา	อุ่นจางวาง	(2556)	พบว่า	ความรูแ้ละทศันคติ
ของผู้สูบบุหรี่	 ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ	 (p>.05)	 เช่นกัน	แม้ว่าผู้สูบบุหรี่มีความรู้และทัศนคติ
ที่ดีต่อการป้องกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองให้กับสมาชิก
ในครอบครัว	แต่พบว่า	สมาชิกในครอบครัวและชุมชนยัง
มีการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง	จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่ผ่านมา	 มีผู ้ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับ
บุหรี่	แต่การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมที่แสดงถึงการตระหนักรู้ถึงพิษภัยที่เกี่ยวข้องกับ
บุหรี่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมยังมีจ�านวนน้อย	นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องมีความรู้	 ทัศนคติและพฤติกรรม
ที่ไม่สัมผัสบุหรี่และเป็นแบบอย่างที่ดี	นอกจากนี้นักศึกษา 
ยังเป็นกงจักรส�าคัญที่ต้องช่วยเหลือตนเอง	สังคม	ชุมชนใน
การลด	ละ	และเลิกบุหรี่ต่อไป	ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการ
ส�ารวจ	ความรู	้ทศันคตเิกีย่วกบับหุรี่และพฤตกิรรมการสมัผสั
บุหรี่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาหลักในภาคใต้เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสู่การ
จัดการตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงพิษภัยจากบุหรี่	 และช่วยเหลือ
ชุมชน	สังคม	ในการสร้างเสริมสุขภาพ

 วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	ศึกษาระดับ	 ความรู ้	 ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่	 และ
พฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของนักศึกษา	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์
	 2.	ศกึษาความสมัพันธ์ของ	ความรู	้ทศันคตเิกีย่วกบับหุรี	่

ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กัลยา วิริยะ, ประภาพร ชูกำาเหนิด, และ อังศุมา อภิชาโต 
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และพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของนักศึกษา	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

 วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์	(correlation	
research)	ระหว่างความรู	้ทศันคตเิกีย่วกบับหุรี่กบัพฤตกิรรม
การสัมผัสบุหรี่ของนักศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม	 ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.	2561
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 คือนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาสขุภาพกายและจิต	ในภาคการศกึษาที	่2	ปีการศกึษา 
2560	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	
จ�านวน	1,000	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสุขภาวะกายและจิต	จ�านวน 
318	คน	 ซ่ึงได้มาจากการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตร	ทาโร	ยามาเน	(Yamane,	1973,	อ้างถึงใน	บุญใจ 
ศรีสถตินรากูร,	2553)	จากนั้นท�าการสุม่ตวัอย่างตามสดัส่วน
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละตอน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนีป้ระกอบด้วย	4	ส่วน	ได้แก่
	 ส่วนที่	 1	แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป	ประกอบด้วย	อาย	ุ
เพศ	ศาสนา	เกรดเฉลี่ย	รายได้	สัมพันธภาพของสมาชิกใน
ครอบครวั	ลกัษณะทีพั่กอาศยัในปัจจุบนั	และจ�านวนผูส้บูบหุรี่
ในที่พัก
	 ส่วนที่	 2	แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับบุหรี่เป็นการ
ถามเกีย่วกบัเนือ้หาบหุรี	่ซ่ึงผูว้ิจยัได้สร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยให้ตอบใช่หรอืไม่ใช่	จ�านวน	20	ข้อ
	 ส่วนที่	3	แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่	ซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจ�านวน 
15	ข้อ	ค�าตอบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า	4	ระดับ	โดยระดับที่	
1	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จนถึงระดับที่	4	คือ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
	 ส่วนที่	 4	แบบสอบถามพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่โดย 
ผูวิ้จัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม	ซ่ึงถามพฤตกิรรม
การสัมผัสบุหรี่ของนักศึกษาทั้งสูบเอง	ควันบุหรี่มือสอง	และ
มือสาม	จ�านวน	10	ข้อ	ค�าตอบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า	
4	ระดับ	โดยระดับที่	 1	 ไม่สัมผัสเลย	จนถึงระดับที่	 4	 คือ
สัมผัสบ่อยมาก

	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยท�าการหาความ
ตรงตามเนื้อหา	(content	validity)	จากผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน 

ความตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม	 (CVI)	 ชุดที่	 2,	3	
และ	4	ได้ค่า	0.78,	0.91	และ	0.83	ตามล�าดับ	จากนั้นน�า 
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขและท�าการหาความเที่ยงของ
เครื่องมือ	 (reliability)	 โดยน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	โดยหา 
ความเที่ยงดังนี้	 คือ	แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ
บุหรี่โดยการทดสอบ	KR20	เท่ากับ	0.67	ส�าหรับชุดที่	3	และ	
4	ได้ค่าสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	เท่ากับ	0.78	
และ	0.67	ตามล�าดับ

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
	 การวิจัยครั้งนี้ ได ้ผ ่านการพิจารณาจริยธรรมจาก
คณะกรรมการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์	 รหัสหนังสือรับรอง	PSU	 IRB	2018–NL006 
รวมทั้งได้รับการอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยไม่บังคับ	 โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย	จากนั้น
ท�าการแนะน�าตวั	อธิบายวตัถปุระสงค์ของการวิจัย	วิธีการวิจัย	
ประโยชน์การวิจัย	และขอความร่วมมือในการท�าวิจยั	รวมทั้ง 
อธิบายให้ทราบถึงการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย 
ในครั้งนี้	 จะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา 
แต่อย่างใด	ถ้ากลุม่ตวัอย่างตอบรบัเข้าร่วมวิจยั	จะมีเอกสาร
ใบพิทกัษ์สทิธิ์ให้เซ็นยนิยอม	ข้อมูลทกุอย่างของกลุ่มตวัอย่าง
จะถือเป็นความลับ	และจะน�าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยนี้เท่านั้น

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	ผู้วิจัยตรวจสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
สุขภาวะกายและจิต	ภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2560	
หลังจากได้จ�านวนสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตอน 
ผู้วิจัยท�าการสุ่มอย่างง่าย	และประสานอาจารย์ผู ้สอนใน 
แต่ละตอนเพื่อขอพบนักศึกษาหลังเลิกเรียน
	 2.	ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมวิจัยเพ่ือขอเวลา
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย	กลุ่มตัวอย่าง	 เซ็นยินยอม
เข้าร่วมวิจัย	และตอบแบบสอบถามคนละ	20	นาที
	 3.	ภายหลังได้รับข้อมูลจากนักศึกษา	ผู้วิจัยจะมีการ
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมูลก่อนท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	ดังนี้
	 1.	ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	วิเคราะห์โดยหา
ค่าแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
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	 2.	ความรู ้ 	 ทัศนคติ เกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรม
การสัมผัสบุหรี่วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย	และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
	 3.	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง	ความรู้	ทัศนคติ
เกีย่วกบับหุรี่และพฤตกิรรมการสมัผสับหุรี่ใช้สถติสิหสมัพันธ์
ของ	Pearson	Product	of	Moment

 ผลการวิจัย
	 ส่วนที่	 1	 เป็นข้อมูลทั่วไป	กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
ครั้งนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จ�านวน 
318	ราย	เป็นเพศหญิงร้อยละ	68.55	เพศชายร้อยละ	31.44 
อายุเฉลี่ย	19.36	ปี	นับถือศาสนาพุทธร้อยละ	77.98	อิสลาม
ร้อยละ	20.12	ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	1	ร้อยละ	88.70	
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ร้อยละ	54.09	ด้านสังคมศาสตร ์
ร้อยละ	45.91	 พักหอพักภายในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่
ร้อยละ	70.44	มีงบในการใช้จ่ายต่อเดือน	5,000-10,000	บาท 
ร้อยละ	48.11	 ในที่พักมีคนสูบบุหรี่ร้อยละ	15.40	 ดังราย
ละเอียดในตารางที่	1

ตารางที่	1	จ�านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 	 ของกลุ่มตัวอย่าง	(N=318)

	 ส่วนที่	2	ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่	จากผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้เกี่ยวกับบุหรี่ทุกด้านอยู ่ในระดับดี 
ดังรายละเอียดในตารางที่	2

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ
1.	อายุ	 M=19.36	ปี,	S.D.=0.94
2.	เพศ
	 หญิง 218 68.55
	 ชาย 100 31.44
3.	ศาสนา
	 พุทธ 248 77.98
	 อิสลาม 64 20.12
	 คริสต์ 6 1.88
4.	ระดับการศึกษา
	 ชั้นปีที่	1 282 88.70
	 ชั้นปีที่	2 31 9.75
	 ชั้นปีที่	3 3 0.94
	 ชั้นปีที่	4 1 0.31

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ
5.	คณะที่ศึกษา
	 ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 172 54.09
	 ศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 146 45.91
6.	ที่พักอาศัย
	 หอพักภายในมหาวิทยาลัย 224 70.44
	 บ้านของตนเอง 74 23.27
	 หอพักนอกมหาวิทยาลัย 14 4.40
	 บ้านเช่า 6 1.88
7.	รายได้ต่อเดือน	
	 ต�่ากว่า	5,000	บาท 120 37.73
	 5,000-10,000	บาท 153 48.11
	 มากกว่า	10,000	บาท 13 4.08
8.	คนสูบบุหรี่ในที่พัก
	 มี 49 15.40
	 จ�านวน	1	คน 34 10.69
	 จ�านวน	2	คน 7 2.20
	 จ�านวน	3	คน 5 1.57
	 จ�านวน	4	คน 3 0.94
	 ไม่มี 269 84.60

ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กัลยา วิริยะ, ประภาพร ชูกำาเหนิด, และ อังศุมา อภิชาโต 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562

ตารางที่	2	ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่

ความรู้
ตอบถูก ตอบผิด

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ
กฎหมายควบคุมบุหรี่
	 สูบบุหรี่ในที่สาธารณะไม่ได้ 288 90.60 30 9.40
	 ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต�่ากว่า	20	ปีไม่ได้ 297 93.40 21 6.60
	 สูบบุหรี่ในโรงเรียน/มหาวิทยาลัยไม่ได้ 274 91.87 44 13.80
	 โฆษณาขายบุหรี่ไม่ได้ 221 69.50 97 30.50
	 แจกบุหรี่ให้ทดลองสูบไม่ได้ 297 93.40 21 6.60
พิษภัยบุหรี่และผลกระทบจากการสูบบุหรี่
	 ติดบุหรี่เพราะติดนิโคตินและมีสารพิษอีกกว่า	5,000	ชนิด 307 96.50 11 3.50
	 บุหรี่ไฟฟ้า	อันตรายสุดๆ	ตัวการท�าร้ายหัวใจ	ความดันโลหิตและก่อโรคมะเร็ง 249 78.30 69 21.70
	 ผู้รับควันบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพใกล้เคียงกับผู้สูบบุหรี่จริงๆ 313 98.40 5 1.60
	 แม่สูบบุหรี่มีผลให้ทารกเสียชีวิตโดยเฉียบพลันมากขึ้น 304 95.60 14 4.40
	 สารพิษจากควันบุหรี่ยังตกค้างในสถานที่นั้นนานอย่างน้อย	6	เดือน 272 85.50 46 14.50
การให้ค�าปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่และวิธีช่วยเลิก
	 การซักถามความต้องการเลิกบุหรี่เป็นการช่วยขั้นแรก 290 91.20 28 8.80
	 การอมผลไม้รสเปรี้ยวช่วยลดความอยากบุหรี่ได้ 281 88.40 37 11.60
	 ผู้ที่เลิกบุหรี่ใหม่ๆ	มักจะกลับไปสูบในวันที่	7	ของการเลิก 228 71.70 90 28.30
	 การเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคตินช่วยเลิกบุหรี่ได้ 261 82.10 57 17.90
	 สายด่วนเลิกบุหรี่	คือ	1600 288 90.60 30 9.40
การป้องกันผู้สูบบุหรี่รายใหม่
	 ลองสูบบุหรี่เพียงนิดก็ติดบุหรี่ได้ 205 64.50 113 35.50
	 การขึ้นภาษีบุหรี่เป็นวิธีป้องกันอย่างหนึ่ง 200 62.90 118 37.10
	 เพื่อนชวนสูบบุหรี่รีบวิ่งหนีให้ไกล 270 84.90 48 15.10
	 เห็นเพื่อนลองสูบบุหรี่รีบบอกว่าไม่ดี 283 89.00 35 11.00
	 การติดบุหรี่น�าไปสู่การติดสารเสพติดอื่นๆ 254 79.90 64 20.10

	 ส่วนที่	3	ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่	กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ในหลายประเด็น	และมีทัศนคติที ่
ถูกต้องในหลายประเด็นเช่นกันดังรายละเอียดในตารางที่	3
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ตารางที่	3	ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่

ข้อความ
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ

การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไป 83 26.10 161 50.60 67 21.10 7 2.20
การสูบบุหรี่ช่วยผ่อนคลายความเครียดลงได้ 90 28.30 150 47.20 72 22.60 6 1.90
คนที่สูบบุหรี่จัดเป็นคนที่ทันสมัยในสังคมปัจจุบัน 206 64.80 97 30.50 13 4.10 2 0.60
การสูบบุหรี่ท�าให้เพศตรงข้ามเกิดความสนใจ 227 71.40 84 26.40 5 1.60 2 0.60
คนที่ติดบุหรี่คือคนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็ง 35 11.00 105 33.00 135 42.50 43 13.50
การสูบบุหรี่ท�าให้มีกลิ่นตัวแรงขึ้นกว่าปกติ 126 39.60 165 51.90 17 5.30 10 3.10
ท่านรู้สึกได้รับอันตรายเมื่อต้องอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่ 171 53.80 117 36.80 18 5.70 12 3.80
คนที่สูบบุหรี่จะเข้าสังคมได้ง่ายและมีเพื่อนมาก 136 42.80 153 48.10 26 8.20 3 0.90
การสูบบุหรี่ช่วยให้มีสมาธิและรอบคอบมากขึ้น 194 61.00 109 34.30 9 2.40 6 1.90
คนที่สูบบุหรี่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 150 47.20 142 44.70 20 6.30 6 1.90
ควันบุหรี่มือสอง	และมือสามไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 220 69.20 70 22.00 16 5.00 12 3.80
ลักษณะที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของผู้น�าคือการไม่สูบบุหรี่ 139 43.70 108 34.00 52 16.40 19 6.00
การสบูบหุรี่เป็นการเพ่ิมโอกาสเสีย่งทีจ่ะลองยาเสพตดิชนดิอ่ืน 127 39.90 141 44.30 33 10.40 17 5.30
การสูบบุหรี่ช่วงสอบช่วยให้อ่านหนังสือได้นาน 204 64.20 94 29.60 13 4.10 7 2.20
ท่านเห็นด้วยกับการห้ามโฆษณาบุหรี่ 53 16.70 145 45.60 95 29.90 25 7.90

พฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่
บ่อยมาก บ่อย นานๆ	ครั้ง ไม่สัมผัสเลย

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
ท่านสัมผัสควันบุหรี่โดยตรงจากการสูบเอง 13 4.10 20 6.30 70 22.00 215 67.60
ท่านสูดดมควันบุหรี่จากการสูบของผู้อื่น 18 5.70 77 24.20 206 64.80 17 5.30
ท่านอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับบุคคลที่สูบบุหรี่ 27 8.50 50 15.70 75 23.60 166 52.20
ท่านเดินผ่านสถานที่ที่มีบุคคลสูบบุหรี่ 16 5.00 94 29.60 199 62.60 8 2.50
ท่านเข้าไปท�ากิจกรรมในสถานที่ที่มีบุคคลสูบบุหรี่ 9 2.80 36 11.30 217 68.20 56 17.60
ท่านสัมผัสกับอุปกรณ์	ที่มีควันบุหรี่ตกค้าง	เช่น	โต๊ะ	เก้าอี้	
โซฟา	ผ้าม่าน	พรม	เป็นต้น

11 3.50 46 14.50 210 66.00 51 16.00

	 ส่วนที่	4	พฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่	นักศึกษาส่วนใหญ่
หลีกเล่ียงการสมัผสับหุรี่ทั้งบหุรี่มือหนึง่	มือสอง	และมือสาม
ดังรายละเอียดในตารางที่	4

ตารางที่	4	พฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่

ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กัลยา วิริยะ, ประภาพร ชูกำาเหนิด, และ อังศุมา อภิชาโต 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562

พฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่
บ่อยมาก บ่อย นานๆ	ครั้ง ไม่สัมผัสเลย

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
ท่านสมัผสัมือหรือส่วนต่างๆ	ของร่างกายกบับคุคลทีส่บูบหุรี่ 17 5.30 53 16.70 174 54.70 74 23.30
ท่านโอบกอด/หอมแก้มกับบุคคลที่สูบบุหรี่ 5 1.60 11 3.50 94 29.60 208 65.40
ท่านหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีการสูบบุหรี่ 140 44.00 97 30.50 63 49.80 18 5.70
ท่านบอก/ขอร้องให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ 56 17.60 92 28.90 124 39.00 46 14.50

ตารางที่	4	พฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่	(ต่อ)

	 ส่วนที่	 5	 ความสัมพันธ์ของความรู ้	 ทัศนคติและ
พฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่	พบว่า	ความรู้มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับทัศนคติแต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการ

สมัผสับหุรี	่ส่วนทศันคตมีิความสมัพันธ์เชิงลบกบัพฤตกิรรม
การสัมผัสบุหรี่	ดังรายละเอียดในตารางที่	5

ตารางที่	5	ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่	(N=318)

M S.D. ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
การสัมผัสบุหรี่

ความรู้ 16.92 2.55 1.00 .20** -.13*
ทัศนคติ 47.70 8.97 .23** 1.00 -.31**
พฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ 20.63 5.02 -.13* -.31** 1.00

*<.05,	**<.01

 อภิปรายผล
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ	88.70	 เป็นนักศึกษา 
ชั้นปีที่	1	 มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ในระดับดี	ตอบถูกมากกว่า
ร้อยละ	80	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	คณะกรรมการโดยการน�าของ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญศร	ี พิชัยสนิธ	 ได้ท�าหลักสูตร
ส�าหรบันกัเรียนตั้งแต่ประถมต้นจนถงึมัธยมปลาย	โดยหวงัว่า 
จะท�าให้เด็กในวัยเรียนมีความรู ้เรื่องพิษภัยบุหรี่	 ซ่ึงเป็น 
สารเสพติดชนิดหนึ่ง	 (โชคชัย	สาครพานิช,	2554;	สมศรี	
เผ่าสวัสด์ิ,	 2557)	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 วันเพ็ญ 
รักษ์ปวงชน	และคณะ	 (2555)	พบว่า	นิสิตส่วนใหญ่ร้อยละ	
71.90	ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ตั้งแต่ในโรงเรียน	แต่มีบาง
ประเด็นนักศึกษาที่ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ	70	คือ	การลอง
สูบบุหรี่เพียงนิดก็ติดบุหรี่ได้	ตอบถูกร้อยละ	64.50	และการ 
ขึ้นภาษีบุหรี่เป็นวิธีป้องกันอย่างหนึ่ง	ตอบถูกร้อยละ	62.90	
แสดงให้เห็นว่ายังมีนักศึกษาที่เข้าใจคลาดเคล่ือนว่าลองสูบ
เพยีงเลก็นอ้ยก็ไม่ท�าให้ติดบุหรี่	จึงตอ้งให้ความรู้เนน้ย�้าทาง
ด้านกลไกการเสพติดบุหรี่มากขึ้น	 เพราะเพียงท่านลองสูบ
เพียงเล็กน้อยสารในบุหรี่ก็แทรกซึมผ่านสมองท�าให้รู้สึกมี

ความสุขจึงท�าให้อยากสูบเพ่ิมขึ้นอีก	แต่จะเป็นอันตรายใน
ระยะยาว	(สทุศัน์	รุง่เรืองหริญัญา	และ	รณชยั	คงสกนธ์,	2552) 
ส�าหรับการขึ้นภาษีนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ท�าให้บุหรี่มีราคา 
สงูขึ้น	เป็นการป้องกนัการสบูบหุรี่เช่นกนั	รวมทั้งหวงัผลให้มี
ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ในทีส่ดุ	การรณรงค์ให้คนเลิกสบูบหุรี่ต้องอาศยั
หลายๆ	มาตรการ	เช่น	การห้ามโฆษณา	การขึ้นภาษ	ีซ่ึงพบว่า 
จ�านวนผู้สูบบุหรี่ลดลงได้	(ประกิต	วาทีสาธกกิจ,	2556)
	 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ในหลายประเด็นที่
ถกูต้องเหมาะสมแต่มีอีกหลายประเด็นทีไ่ม่ถกูต้อง	การศกึษา
ครั้งนี้	พบว่า	นักศึกษาเห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นเหล่านี้	
คือ	คนทีส่บูบหุรี่จัดเป็นคนทีท่นัสมัยในสงัคมปัจจุบนั	ร้อยละ	
64.80	การสูบบุหรี่ท�าให้เพศตรงข้ามเกิดความสนใจ	ร้อยละ	
71.40	การสบูบหุรี่ช่วยให้มีสมาธิและรอบคอบมากขึ้นร้อยละ 
61	ควันบุหรี่มือสองและมือสามไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร้อยละ	69.20	และการสูบบุหรี่ช่วงสอบช่วยให้อ่านหนังสือ 
ได้นานร้อยละ	64.20	ประเด็นเหล่านี	้เป็นไปได้ว่ากลุม่ตวัอย่าง 
มีอายุเฉลี่ย	19	ปี	 ซ่ึงยังอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอายุใน
ช่วง	18-20	ปี	 ซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และยังไม่มีวุฒิภาวะ
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ทางอารมณ์เพียงพอในการตัดสินใจที่เหมาะสม	 เป็นวัยที่
ต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจ	อารมณ์	 และสังคมให้
ม่ันคงต่อไป	รวมท้ังยังต้องการค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง 
(วนัเพ็ญ	บญุประกอบ,	อัมพล	สอู�าพัน,	และ	นงพงา	ล้ิมสวุรรณ	
2538)	จึงท�าให้มีทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม	
เนือ่งจากทศันคตนิั้นเกีย่วข้องกบัความรูส้กึ	อารมณ์	ความเชื่อ 
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆ	(ประภา	เพ็ญสุวรรณ,	2545;	ผ่องศรี	
ศรีมรกต,	รุ้งนภา	ผาณิตรัตน์,	และ	ศิรดา	เกสรศรี,	2556)	
	 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมไม่สัมผัสบุหรี่ในทางที่ดี	ที่น่า
สนใจ	คือ	กลุ่มตวัอย่างร้อยละ	67.60	ไม่สมัผสัจากการสบูบหุรี่
โดยตรง	เนื่องจากนักศึกษารู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่จึงไม่สูบบุหรี่	
อย่างไรกต็ามกลุ่มตวัอย่างร้อยละ	64.80	ทีย่งัสมัผสัควนับหุรี่
จากการสูบของผู้อ่ืนเนื่องจากยังมีการสูบบุหรี่ในสังคมและ 
ผู้ที่สูบนั้นเชื่อว่าการสูบบุหรี่ท�าให้คลายเครียด	สอดคล้องกับ 
สทุศัน์	รุง่เรืองหริญัญา	และ	รณชยั	คงสกนธ์	(2552)	ได้กล่าวถงึ 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ท�าให้สบายใจส�าหรับในประเด็น
พฤติกรรมการสัมผัสควันบุหรี่มือสองและมือสาม	พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบว่าสัมผัสนานๆ	ครั้ง
	 ด้านความสัมพันธ์ของความรู้	 ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่	
และพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของนักศึกษา	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	พบว่า	ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศนคติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(r=.20)	แต่มี
ความสมัพันธ์ทางลบกบัพฤตกิรรมการสมัผสับหุรี่ทีร่ะดับ	.05 
(r=-.13)	ส่วนทศันคตมีิความสมัพันธ์ทางลบกบัพฤตกิรรมการ
สัมผัสบุหรี่ที่ระดับ	.01	(r=-.31)	สอดคล้องกับการศึกษาของ	
อุบลรัตน์	สิงหเสนี	และ	รวิภา	บุญชูช่วย	(2558)	ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ทัศนคติต่อการสูบบุหรี ่
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรกองทัพอากาศ 
เพศชาย	พบว่า	ความรู้และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่มีความ
สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างมีนัยสัมพันธ์
ทางสถติ	ิ(p<.05)	ทศันคตเิป็นความเชื่อความรูส้กึของบคุคล
ที่มีต่อสิ่งนั้นและเป็นส่วนที่ท�าให้เกิดการแสดงออกด้านการ
ปฏิบัติ	 (พงษ์	 วิเศษสังข์,	2550)	ส่วนความรู้เป็นพฤติกรรม 
ขั้นต้นเป็นผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ	 (วิจารณ์	พานิช,	
2548)	นอกจากนีก้ารศกึษาของ	นยิม	จันทร์นวล	และ	พลากร	
สืบส�าราญ	 (2559)	พบว่า	ทัศนคติเกี่ยวกับโทษของสูบบุหรี่	
และบุคคลในครอบครัวที่สูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการ 
สูบบุหรี่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<.001)	 ถึงแม้ว่า 
ผู้สูบบุหรี่มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันการสัมผัส
ควันบุหรี่มือสองให้กับสมาชิกในครอบครัว	แต่พบว่าสมาชิก
ในครอบครัวและชุมชนยังมีการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง 
(วิภารัตน์	สุวรรณไวพัฒนะ	และคณะ,	2556)

จะเห็นได้ว่าการสัมผัสบุหรี่มือหนึ่ง	 มือสอง	และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุหรี่มือสาม	ยังเป็นประเด็นที่ต้องรณรงค์ต่อไป	
อย่างไรก็ตามยังคงต้องเน้นย�า้ในประเด็นการไม่สัมผัสบุหรี่
โดยตรงและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากผู ้สูบบุหรี่	 รวมทั้ง 
ไม่เข้าไปในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่เพราะจะมีพิษบุหรี่ตกค้าง
ในสถานที่นั้นๆ	จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่านักศึกษามี
ความรู ้ดีและทัศนคติที่ถูกต้องจะมีพฤติกรรมไม่สัมผัส
บุหรี	่ อย่างไรก็ตามความเข้มแข็งและยั่งยืนให้มีพฤติกรรม
การไม่สัมผัสบุหรี่ยังคงต้องสนับสนุนต่อไปด้วยการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างเครอืข่ายชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
จึงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งผู ้ปกครอง	 มหาวิทยาลัย 
ตลอดจนชมุชนรอบมหาวิทยาลยัจึงจะสามารถท�าให้นกัศกึษา
ตระหนักถึงอันตรายจากบุหรี่

 ข้อเสนอแนะและการนำาไปใช้
	 จากผลการวิจัยแสดงว่านกัศกึษา	มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์	มีความรูเ้กีย่วกบับหุรี่ในระดับดี	มีทศันคตเิกีย่วกบั 
บุหรี่ในหลายประเด็นที่ถูกต้องเหมาะสม	 แต่มีอีกหลาย
ประเด็นทีไ่ม่ถกูต้อง	ส�าหรบัพฤตกิรรมการสมัผสับหุรี่ส่วนใหญ่ 
ไม่สัมผัสเลยซ่ึงเป็นสิ่งที่ดีส�าหรับเยาวชน	 แต่ทัศนคติที ่
ไม่เหมาะสมควรแก้ไข	และทัศนคติในหลายประเด็นควรมี 
การศึกษาเชิงลึกต่อไป
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คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมโรค	ส�านักควบคุมการบริโภคยาสูบ.	(2560). 
	 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	พ.ศ.	2560: 
	 ฉบับลงพระราชกิจจานุเบกษา.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ ์
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กรองจิต	วาทีสาธกกิจ.	(2559ก).	คู่มือการรักษาโรคเสพติดยาสูบ 
	 ส�าหรับพยาบาล.	มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่.	กรุงเทพฯ: 
	 บริษัท	มณปรียา	กราฟฟิค.

.	(2559ข).	1	อสม.ช่วย	1	คนเลิกยาสูบ.	กรุงเทพฯ: 
	 บริษัท	ฑีรกานต์	กราฟฟิค.
โชคชัย	สาครพานิช.	(2554).	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งใจสูบบุหรี่ 
	 ของนักเรียนชายที่ไม่สูบบุหรี่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
	 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม	จังหวัดตราด.วารสารศูนย์การศึกษา 
	 แพทยศาสตร์คลินิก	โรงพยาบาลพระปกเกล้า,	28(1),	44-52.

ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กัลยา วิริยะ, ประภาพร ชูกำาเหนิด, และ อังศุมา อภิชาโต 



74  ASJ P S U

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562

ทัศนา	บุญทอง,	สุปราณี	อัทธเสรี,	สมพร	สันติประสิทธิ์กุล, 
	 เสาวลักษณ์	วงศ์นาถ,	พูนทรัพย์	โสภารัตน์,	และ 
	 รพีพร	ขวัญเชื้อ.	(2550).	รายงานการวิจัยเรื่องการส�ารวจ 
	 สภาพการบริโภคยาสูบในชุมชน	เขตอ�าเภอเมือง 
	 จังหวัดเชียงราย.	เชียงราย:	บริษัท	เชียงรายรุ่งโรจน์.
นิยม	จันทร์นวล,	และ	พลากร	สืบส�าราญ.	(2559).	การพัฒนา 
	 ศักยภาพแกนน�านักศึกษาพยาบาล	ด้านความรู้	ทัศนคต ิ
	 ต่อบุหรี่	และทักษะการให้ค�าปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน. 
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	18(2),	1-10.
บุญใจ	ศรีสถิตนรากูร.	(2553).	ระเบียบวิธีการวิจัยทาง 
	 การพยาบาลศาสตร์	(พิมพ์ครั้งท่ี	5).	กรุงเทพฯ:	ยูแอนด์ไอ 
	 อินเตอร์	มีเดีย.	
ประกิต	วาทีสาธกกิจ.	(2556).	กลลวงโฆษณาของพ่อค้าบุหรี่. 
	 การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	12 
	 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ,	กรุงเทพฯ.

.	(2559).	ข้อมูลบุหรี่กับสุขภาพ	มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ 
	 ไม่สูบบุหรี่.	กรุงเทพฯ:	บริษัท	ฑีรกานต์กราฟฟิค.
ประภา	เพ็ญสุวรรณ.	(2545).	ทัศนคติ:	การวัดเปลี่ยนแปลงอนามัย  
	 (พิมพ์ครั้งที่	5).	กรุงเทพฯ:	ไทยวัฒนาพานิช.
ผ่องศรี	ศรีมรกต,	รุ้งนภา	ผาณิตรัตน์,	และ	ศิรดา	เกสรศรี.	(2556). 
	 การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
	 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย. 
 วารสารพยาบาล,	62(1),	1-11.
พงษ์	วิเศษสังข์.	(2550).	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร 
	 (พิมพ์ครั้งที่	7).	ปทุมธานี:	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
วันเพ็ญ	บุญประกอบ,	อัมพล	สูอ�าพัน,	และ	นงพงา	ลิ้มสุวรรณ. 
	 (2538).	จิตเวชเด็กส�าหรับกุมารแพทย์.	กรุงเทพฯ: 
	 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.	
วันเพ็ญ	รักษ์ปวงชน,	กัลยา	วิริยะ,	จันทิมา	ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์,	และ 
	 ลาวัณย์	รัตนเสถียร.	(2555).	ผลการเรียนการสอนวิชาบุหรี่ 
	 กับสุขภาพต่อความรู้	ทัศนคติและความตั้งใจในการสูบบุหรี่ 
	 ของนิสิต.	วารสารพยาบาล,	61(1),	21-30.

วิจารณ์	พานิช.	(2548).	การจัดการความรู้.	กรุงเทพฯ: 
	 บริษัท	ตถาตา	จ�ากัด.
วิภารัตน์	สุวรรณไวพัฒนะ,	น�้าฝน	ไวทยวงศ์กร,	และ	วิรุฬจิตรา 
	 อุ่นจางวาง.	(2556).	ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคต ิ
	 ของผู้สูบบุหรี่ในการป้องกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง 
	 ให้กับสมาชิกในครอบครัว.	วารสารวิทยาลัยพยาบาล- 
	 บรมราชชนนีนครราชสีมา,	19(1),	31-53.
ศิริวรรณ	พิทยรังสฤษฏ์,	ปวีณา	ปั้นกระจ่าง,	และ	สุนิดา	ปรีชาวงษ์. 
	 (2557).	สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักด้านยาสูบของประเทศไทย 
	 พ.ศ.	2557.	กรุงเทพฯ:	เจริญดีม่ันคงการพิมพ์.
สมศรี	เผ่าสวัสดิ์.	(2557).	คู่มือการเลิกสูบบุหรี่ส�าหรับประชาชน	 
	 (พิมพ์ครั้งที่	4).	นครปฐม:	สินทวีกิจ	พริ้นติ้ง.
สุทัศน์	รุ่งเรืองหิรัญญา,	และ	รณชัย	คงสกนธ์.	(2552).	พิษภัยและ 
	 การรักษาโรคติดบุหรี่.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
	 นิติบุคคล	สหประชาพาณิชย์.	
อมรรัตน์	โพธิพรรค.	(2551).	การคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี ่
	 มือสอง:	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพฯ: 
	 เจริญดีมั่งคงการพิมพ์.
อุบลรัตน์	สิงหเสนี,	และ	รวิภา	บุญชูช่วย.	(2558).	ความสัมพันธ ์
	 ระหว่างความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่และ 
	 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรกองทัพอากาศเพศชาย. 
 วารสารพยาบาล,	64(1),	45-52.
The	GTSS	Collaborative	Group.	(2006).	A	cross-country	 
	 comparison	of	exposure	to	second-hand	smoke	 
	 among	youth.	Tobacco	control.15	(Suppl	II):	ii4–ii19. 
	 Retrieved	from	https://tobaccocontrol.bmj.com/content/ 
	 15/suppl_2/ii4.long/doi:	10.1136/tc.2006.015685


	บทคัดย่อ
	Abstract
	บทนำ 
	วัตถุประสงค์การวิจัย
	วิธีดำ เนินการวิจัย
	ผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะและการนำ ไปใช้
	กิติกรรมประกาศ
	เอกสารอ้างอิง

